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Agenda 13.00-16.00

13.00 Kertaus viime kerrasta

13.30 Chat-palvelun esittely: ZEF Asiantuntija Minna Rantama

15.00  Palvelun käyttöönotto ja päiväkirja 

16.00 Lopetus



Missä mennään. 
Kertaus viimekerrasta



Yhteistyön käynnistys



Yhteiset toimintatavat priorisoituna

TARPEET

Tiedonhaku ja tiedon välittäminen

› Oikea, ajantasainen tieto helposti ja nopeasti

› Ajasta ja paikasta riippumatta, mieluisessa kanavassa

› Sujuva tiedon välittäminen

› Kollegojen kesken , taustaorganisaatioille, 
yhteistyöyrityksille ja asiakkaille

Yhteistyö

› Seudullinen yhteistyö ja yritysyhteistyö

› Yhteistyömallin luominen

› Resurssien tehokas hyödyntäminen 

TAVOITTEET

› Kuntarajat ylittävä yhteistyömalli

› Asiakkaan palvelu missä ja milloin 
tahansa, kaikissa matkailun palvelupolun 
vaiheissa

› Matkailutulon kasvu

Tarpeita ja tavoitteita kartoitettiin työpajassa 24.4. Lopputuloksena syntyi priorisoitu lista 
tarpeista tiedon välittämiselle ja yhteistyölle sekä lista tavoitteista tulevaisuuden 
neuvontapalvelulle.. 



Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

Yhteinen rahoitusmalli

Yhteinen päätöksenteko

Vaatii organisoitumista

mista

HUOMIO:

Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.

Kevyellä yhteistyömallilla pääsemme tässä nopeasti ja hyvin pienillä kustannuksilla eteenpäin.

Yhteisten, konkreettisten ja tuloksellisten neuvontapalvelukonseptien kehittäminen vaatii 
kuitenkin raskaamman yhteistyömallin.

Näitä kahta mallia kannattaakin edistää rinnakkain, sekä nopeita, että pitkän tähtäimen hyötyjä ajatellen.

Yhteistyömalli
kevyt vs. raskasKevyempi, 

epävirallinen 

tapa otetaan 

käyttöön nyt!



Kevyt yhteistyömalli käyttöön

› Työpajassa todettiin, että jako kevyeeseen ja raskaaseen toimintamalliin on 
hyvä. 

› Kevyt malli päätettiin (some-ryhmä & keskustelut) ottaa käyttöön.
› Yhteisen ryhmän tarkoituksena on mm. jakaa tietoa, parhaita käytäntöjä, 

uusia ideoita, benchmarkata, keskustella, auttaa. 

Sovittiin seuraavaa:

› Luodaan suljettu ryhmä Facebookiin
› Nimi: Eteläsuomen matkailuneuvontafoorumi
› Terhi koostaa listan ketä lisätään luotavaan Facebook -ryhmään 

ja toimittaa listan Caritalle.
› Carita luo sivuston, DL La 12.4. 
› Kotitehtävä: kaikki liittyvät mukaan ryhmään



Onnistuiko?
Ajatuksia, ideoita, 
kehitysehdotuksia, 
kokemuksia?



CHAT

Tulevaisuuden 
matkailun 
neuvontapalveluiden 
pilotointikohde?



 Yhteistyömallin ja valitun sähköisen 
palvelutavan (chat) testaus



Chat

› Keskusteluissa todettiin, että alueellinen tietämys ja palvelutuntemus on keskiössä 
laadukkaan asiakaspalvelun takaamisessa. 

› Chat kokeilu on tämän myötä hyvä lähtökohtaisesti keskittää omaan alueeseen liittyviin 
kysymyksiin vastaamiseen.

› Seudullisen yhteistyön kehittämiseksi on kuitenkin keskeistä, että pilotin aikana tehdään 
myös kokeiluja chat-palvelusta aluerajojen yli.



Chat-pilotoinnin tarkoitus ja päätökset

Tavoitteet

• saada kokemuksia chat -käytöstä (prior 1)

• vastata oikeisiin asiakaskyselyihin (prior 2)

Jokaisella matkailuneuvonnalla on vastuullaan oman alueen 

chat –kokeilun organisoinnista päättäminen ja sisäinen keskustelu

• Kuka on chat-asiakaspalvelija, eli vastuussa asiakkaiden kysymyksiin vastaamiseen chatin kautta.

• Milloin chat on auki: minä päivinä & kellon ajat

Kaikki pilottiin osallistuvat sitoutuvat dokumentoimaan chat-kokeilun Solitan toimittamaan 
materiaaliin.

Solita tulee tekemään pilotin aikana alueellisia testikysymyksiä matkailuneuvojille 
visithelsinkiregion kautta. Tarkoituksena on kerätä tietoa alueellisen yhteistyön toteutumisesta 
chat-palvelussa.



Vain ottamalla chatin 
käyttöön, voi tietää 
kuinka se toimii.



Mitä on tehty viikon 
aikana?



 Chat etenee

● Johtoryhmän hyväksyntä on saatu ja palvelu on ostettu käyttöön 30.6. saakka 

● Kokeiluun osallistuneet kunnat ovat nimenneet asiakaspalvelijan,  joka sitoutuu 

kokeiluun.

● Palvelun scripti on asennettu verkkovastaavien toimesta seuraaville sivuille
› Valmis: Espoo, Helsinki, Raasepori, Lohja, Porvoo, 
› Odottaa: Vantaa, Lahti



Chat-palvelun asennus on aloitettu

Seuraavat asiakaspalvelijat on lisätty chatin käyttäjiksi testisivuun http://ux.solita.
fi/projects/matkailu/proto-01-chat/chat-visithelsinkiregion.html

Miikka Valo miikka.valo@espoo.fi

Helena Kontio helena.kontio@lohja.fi

Piela Parviainen pparviai@raseborg.fi

Carita Salo carita.salo@lahtiregion.fi

Barbara Rehnström barbara.rehnstrom@raasepori.fi

Heidi Baumgarten heidi.baumgarten@vantaa.fi

Sari Myllynen sari.myllynen@porvoo.fi

Nina Lager nina.lager@hel.fi

Apujoukot
Tuomas Nylund tuomas.nylund@solita.fi

Riikka Pasanen riikka.pasanen@solita.fi

Mikko Väätäinen mikko.vaatainen@solita.fi

Terhi Hakkarainen terhi.hakkarainen@uudenmaanliitto.fi

mailto:riikka.pasanen@solita.fi


Chat-palvelun asennus on aloitettu

› Kunkin kaupungin chat ikkunaan on laitettu 
teksti:
Hei, testaamme chat-palvelua 
matkailuneuvonnan asiakaspalvelussa. 
Kuinka voin auttaa? :)

› Chat-palvelun ulkoasua muokattu väreiltään 
mahdollisimman monelle kunnalle sopivaksi. 



Ensimmäinen testikäyttökin on jo suoritettu

“Tämä on erittäin 
mielenkiintoista, ensi 
viikolla Lahdessa on 
paljon juteltavaa!”

Miikka Valo
matkailu- ja kongressikoordinaattori
ESPOO



Mitä seuraavaksi

› Asiakaspalvelijoille on jo tullut / tulee pian seuraavanlainen viesti osoitteesta 
Uudenmaan liitto.

"Uuden salasanan syöttäminen LiveZhatiin
Hei, sinulle on pyydetty linkki salasanan syöttämiseksi Livezhatiin. 
Voit tehdä sen tästä linkistä http://www.livezhat.com/PasswordChange.html?key=cpw-
8942198804371500897&locale=fi. Tämän linkin pyysi yrityksenne ylläpitäjä. Jos salasanasi 
Livezhatiin toimii, etkä halua vaihtaa sitä, voit jättää tämän sähköpostin huomiotta ja jatkaa 
LiveZhatin käyttöä tavalliseen tapaan. - LiveZhat"

› Toimi seuraavasti:
Klikkaa linkkiä ja syötä kenttään sähköpostiosoitteesi ja aseta itsellesi haluamasi 
salasana, jolla tulet jatkossa kirjautumaan tähän palveluun aina silloin kun haluat 
chatin käyttöön.



Mitä seuraavaksi

› Asiakaspalvelijat on oletusarvoisesti linkitetty Solitan testisivuun. 

› Heti kun chatin pelisäännöt on selvillä, liitämme asiakaspalvelijan oman 
kaupunkinsa chatiin.

› Jatkossa chat ikkuna ilmestyy oman kaupungin sivulle aina, kun asiakaspalvelija on 
sisäänkirjautuneena

› Aloitamme chatin käytön opettelun.



Chatistä tiedottaminen

Rahoittajan vaatimus on mainita TouNet:sta logoineen chattien yhteydessä, joten 
johonkin kohtaan sivuillenne tulisi laittaa maininta TouNetista? 

 

Tarvittava teksti ja logorimpsu tulleet Terhiltä:
TouNet-hanke (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region) on ylimaakunnallinen 
matkailun kehittämishanke, jossa ovat alueina mukana Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Päijät-Häme sekä yhteistyössä myös 
Kanta-Häme sekä Kymenlaakso. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2012 – 30.6.2014. Hanketta hallinnoi Uudenmaan liitto. 
TouNet -hankkeessa kehitetään mm. alueen matkailuliiketoimintaa, matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä 
neuvontapalveluita.

Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR), toimialueen kunnilta sekä hallinnoivilta 
organisaatioilta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 M€.  Lue lisää verkkosivuilta: http://tounethanke.wordpress.com/



Chatistä tiedottaminen

Uutisointia kannattaa myös miettiä 
asiakasnäkökulmasta. 

Ohessa esimerkki Kirjasto-chatin uutisesta 
Seinäjoen korkeakoulukirjaston sivulta

 



Chat käyttöön:
ZEF Asiantuntija 
Minna Rantama



Kysymyksiä?
Ajatuksia?



Käytön testaus



 Chat- testi on kaikille opettelua

● Testijakson tarkoituksena on opetella käyttämään chatia ja vastaamaan asiakkaiden 

kysymyksiin seudullisesti

● Tarkoituksena on myös, että testin jälkeen kukin asiakaspalvelija vastaa Solitan kyselyyn, jossa 

kartoitetaan, mitä hyötyjä / haittoja / kuormitusta / ongelmia chat-ratkaisu aiheuttaa.

● Solita kirjaa tulokset konseptidokumentin yhteyteen ja ehdottaa, kuinka chatia kannattaa jatkossa 

kehittää, jotta se vastaa paremmin todennettuihin asiakaspalvelijoiden 

käyttötilanteisiin.



 Chat-palvelu testaa yhteistyötä

● Chat kokeilun aikana kaikki palaute on arvokasta

● Palautteen annossa käytetään lomaketta, joka täytetään joka päivä chat-kokeilun päätteeksi

● Lomake löytyy täältä: https://docs.google.com/forms/d/1As6-

hJauee1EmeZwlsls55UAotNR7dcbsEugc8_NCb0/viewform

Palautelomakkeen pohjalta pyritään kehittämään palvelua, mutta akuuteissa 

ongelmissa ja kysymyksissä soita tai meilaa Riikalle ja Tuomakselle. 

Koitamme auttaa parhaamme mukaan.

https://docs.google.com/forms/d/1As6-hJauee1EmeZwlsls55UAotNR7dcbsEugc8_NCb0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1As6-hJauee1EmeZwlsls55UAotNR7dcbsEugc8_NCb0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1As6-hJauee1EmeZwlsls55UAotNR7dcbsEugc8_NCb0/viewform


Kiitos.


